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Senhor Diretor da Faculdade de Direito, meu caro Professor Luís Miguel Pestana de
Vasconcelos
Senhor Presidente da Associação Empresarial de Portugal, Dr. Paulo Nunes de Almeida
Senhor Professor José Neves Cruz
Ilustres membros dos órgãos de governo da Faculdade de Direito
Caros conferencistas
Caros docentes e juristas
Caros dirigentes associativos
Caros empresários
Autoridades aqui presentes
Ilustres convidados desta cerimónia
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
A todos apresento os meus cumprimentos e dou as boas-vindas à Universidade do Porto.
É com grato prazer que presido à sessão de abertura desta conferência, por se tratar de uma
iniciativa de inegável interesse académico e empresarial, da qual a Universidade do Porto e a
sua Faculdade de Direito saem valorizadas institucionalmente.
Quero por isso felicitar o Senhor Coordenador da Conferência, o Professor José Neves Cruz,
bem como as duas instituições organizadoras: a Faculdade de Direito e a Associação
Empresarial de Portugal. A conferência de hoje merece de facto ser louvada pela relevância
dos temas, pela qualidade dos oradores, pela dimensão internacional e pelo interesse
académico, associativo e empresarial que encerra.
Como reitor, quero sublinhar a total abertura da Universidade do Porto à cooperação
estratégica e operacional com outras instituições proeminentes da sociedade portuguesa,
como é o caso da Associação Empresarial de Portugal. Estamos convictos de que a qualidade
da nossa intervenção pública é reforçada através de parcerias institucionais desenvolvidas
numa lógica de colaboração aberta, pragmática e multidisciplinar.
Quero ainda dar as boas-vindas aos oradores, aos convidados e aos participantes desta
conferência. Espero que o evento que agora se inicia seja do vosso inteiro agrado e muito
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proveitoso do ponto de vista humano, académico e empresarial. Temos muito gosto em
receber nesta conferência tão prestigiados docentes, juristas, dirigentes associativos e
empresários, nomeadamente os que nos visitam provenientes de Espanha.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
A Universidade do Porto está sempre aberta ao debate de temas com interesse para a
comunidade, como é o diálogo entre o meio académico e o associativismo empresarial.
Aprofundar a cooperação com o tecido empresarial constitui, aliás, uma das prioridades
estratégicas da Universidade do Porto.
Estamos a empreender um esforço sério de aproximação às empresas, tendo em vista a
realização conjunta de atividades de qualificação, investigação, desenvolvimento e inovação.
Desta forma, a Universidade do Porto está a contribuir para a valorização económica do
conhecimento, ao mesmo tempo que encontra nas empresas um excelente parceiro para
atividades de inovação e programas de estudos avançados.
O diálogo com as empresas também passa pelas suas estruturas representativas. Temos tido
um relacionamento frutuoso com a generalidade das associações empresariais, cujas direções
nos parecem sensíveis à cooperação com as instituições do ensino superior, cooperação, essa,
que se revela de grande interesse para a valorização económica do conhecimento, a
qualificação de recursos humanos, a promoção da empregabilidade e o desenvolvimento do
empreendedorismo.
Assistimos hoje em Portugal à consolidação de um associativismo empresarial moderno,
aberto, credível e com responsabilidade social. E é deste associativismo que queremos ser
parceiros, cientes de que uma instituição como a Universidade do Porto reúne conhecimento
e recursos tecnológicos fundamentais em dimensão interessante, suficiente, para ajudar a
promover a competitividade e internacionalização do nosso tecido empresarial.
Disse.
10 de março de 2016
Faculdade de Direito da U.Porto
Sebastião Feyo de Azevedo, Reitor
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